
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º1 DE MARCO DE CANAVESES (150745) 

ASE – AVISO N.º 7 
Destinatários: Alunos dos Ensino Básico e Ensino Secundário (alunos dos 2.º, 3. Ciclo do EB e Ens. 
Secundário) 

 Docentes: ler, por favor, em contexto de Sala de Aula - o docente deverá registar no sumário a 
leitura do aviso e o respetivo n.º. Solicitar aos alunos do ens. básico o registo na caderneta. 

Assunto: DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 
(ALUNOS BENEFICIÁRIOS DA ASE) 
 

(Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho) 

 

1. A bolsa de manuais escolares nas escolas tem-se revelado como uma medida facilitadora do 
acesso aos manuais escolares, por parte dos alunos economicamente mais carenciados. Contribui, 
também, para o reforço da experiência de partilha e da responsabilização pela correta utilização 
dos mesmos, incentivando práticas de cidadania.  

 
2. De acordo com a Lei, a atribuição de manuais escolares é sempre feita a título de empréstimo. 

Deste modo, a devolução, ao agrupamento, dos manuais escolares postos à disposição do aluno 
ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos, quando se tratem de disciplinas 
sujeitas a exame, relativamente a todos os manuais escolares correspondentes aos anos de 
escolaridade do ciclo em que o aluno beneficiou do apoio. 

 
3. O dever de restituição recai sobre o encarregado de educação ou sobre o aluno, quando maior, e 

ocorre nos oito dias úteis subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação do ano e 
ciclo de escolaridade frequentado pelo aluno. 

 
4. Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário no ensino básico ou a não aprovação em 

disciplinas do ensino secundário, mantém-se o direito a conservar na sua posse os manuais 
escolares relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à respetiva conclusão. 

 
5. No caso dos alunos que completaram o 12.º ano ou que optem pela transferência para cursos do 

ensino privado, a falta de restituição dos respetivos manuais nas devidas condições implica a 
não emissão de certificados de habilitações ou diplomas de conclusão de ciclo, até que se 
verifique a restituição dos referidos manuais, em bom estado de conservação, ou a respetiva 
compensação pecuniária. 

 
6. De modo a organizar a receção dos manuais, informam-se os alunos e os encarregados de 

educação dos prazos e procedimentos a adotar e que se encontram no quadro em anexo. 
 

 

Marco de Canaveses, 28 de maio de 2018 
 

O Diretor, 
 
 

José Maria de Azevedo Teixeira 
Sede: R. Caetano Mesquita Vasconcelos, 46 | 4630-103 MARCO DE CANAVESES | Contactos: 255538240 | Fax: 255534991 | 

E-mail: aemarcocanaveses1@gmail.com 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º1 DE MARCO DE CANAVESES (150745) 

ASE – AVISO N.º 7 (ANEXO) 

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 
(ALUNOS BENEFICIÁRIOS DA ASE) 

1. Os Sr.s Encarregados de Educação e/ou os alunos maiores de idade, deverão devolver os 
manuais escolares comparticipados pela ASE na Escola Sede do Agrupamento, Escola 
Secundária de Marco de Canaveses, entre as 9H e as 12H e as 14H e as 16H, ou, em 
alternativa, na Escola Básica de Toutosa, sendo esta última opção destinada apenas aos alunos 
que frequentam este estabelecimento de ensino. 

2. Os Sr.s Encarregados de Educação e os alunos deverão proceder à devolução dos manuais de 
acordo com os prazos indicados na seguinte tabela: 

Ano 
concluído 
pelo aluno 

Escola frequentada pelo 
aluno 

Manuais a devolver 
comparticipados pela ASE 

Data de Devolução 

5.º ano Escola Básica de Toutosa Todos os manuais. 21-06-2018 

6.º ano Escola Básica de Toutosa Todos os manuais. 21-06-2018 

7.º ano 
Escola Básica de Toutosa | 

Escola Secundária de 
M.Canaveses 

Todos os manuais, exceto 
Português e Matemática. 

22-06-2018 

8.º ano 
Escola Básica de Toutosa | 

Escola Secundária de 
M.Canaveses 

Todos os manuais, exceto 
Português e Matemática. 

22-06-2018 

9.º ano 
Escola Básica de Toutosa | 

Escola Secundária de 
M.Canaveses 

Todos os manuais do  
7.º, 8.º e 9.º anos. 

13-07-2018 - Os alunos que 
concluíram o 9.º ano entregam todos 
os manuais. 
03-08-2018 – Entrega dos manuais, 
caso os alunos tenham concluído o 9.º 
ano na 2.a Fase.   

11.º ano 
Escola Secundária de 
Marco de Canaveses 

Manuais das disciplinas 
em ano terminal: 

Inglês / Francês;  
Filosofia; 

Biologia e Geologia; 
Fís. Química A; 

Geografia A; 
Economia A; 

MACS; 
Geometria Descritiva; 
História da Cult. Artes. 

13-07-2018 - alunos que obtiveram 
aprovação nas disciplinas terminais. 
 
04-08-2018 – só para os alunos que 
se inscreveram na 2.ªfase de exames 
e obtiveram aprovação nas 
disciplinas terminais.   
 

12.º ano 
Escola Secundária de 
Marco de Canaveses 

Todos os manuais do 
10.º, 11.º e 12.º 

13-07-2018 - alunos que concluíram o 
12.º ano. 
 
04-08-2018 – só para os alunos que 
se inscreveram na 2.ªfase de exames 
e obtiveram aprovação.   
 

 

 Para mais informações deverá contactar os Serviços Administrativos do Agrupamento. 


